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Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet foreslår følgende rammer for økonomiplanperioden: 

 

 
 
 
Disse rammene medfører følgende reduksjoner i konsekvensjustert budsjett: 

Sektor
Reduksjon 

2020
Reduksjon 

2021
Reduksjon 

2022
Reduksjon 

2023
Sektor for administrasjon -1 600 000 -2 600 000 -2 800 000 -2 900 000
Sektor for oppvekst og kultur -3 600 000 -10 000 000 -13 000 000 -13 000 000
Sektor for helse og omsorg -2 000 000 -9 600 000 -11 500 000 -12 500 000
Sektor for drift og utvikling -2 000 000 -2 500 000 -3 000 000 -3 500 000

-9 200 000 -24 700 000 -30 300 000 -31 900 000  
 
 

2. Det foretas ingen avsetning til disposisjonsfond i økonomiplanperioden (utgjør 6,3 mill 
kr årlig) 

3. Det betales minsteavdrag på lån i økonomiplanperioden (besparelse ca 4 mill kr årlig) 
4. Inntekter fra utbytte går i sin helhet i driften i 2020 (2 mill kr årlig). 
5. Det foretas retaksering av eiendomsskattegrunnlag i 2020 med virkning fra 2021 (ca 4 

mill kr i økt eiendomsskatt) 
6. Det foreslås bruk av disposisjonsfond med kr 11 mill i 2020. 

 

Saksopplysninger 
Det vises til kommunestyrets sak 29/19 (24.06.19) om foreløpig budsjettramme for 2020. 



Kommunestyret gjorde vedtak om at budsjettrammen for 2020 tar utgangspunkt i vedtatt ramme 
for 2020 i økonomiplan for 2019-2022, justert for lønnsøkning, bindende politiske vedtak med 
økonomisk virkning og endring i revidert nasjonalbudsjett.  
 
Rådmannen har gjennom Telemarksforskning fått utarbeidet to analyser for å kunne gjøre 
vurderinger av behov for rammeendringer på ulike tjenesteområder i den kommende 
økonomiplanperioden. Analysene ble presentert for kommunestyret 24.10.19. 
 
De to analysene er: 
 

 Effektivitetsanalyse (basert på KOSTRA-tall for 2018) som illustrerer hvordan 
kommunens ressursbruk på ulike tjenesteområder harmonerer med kommunens 
økonomiske rammebetingelser (dvs. hensyntatt både beregnet utgiftsbehov og reelt 
inntektsnivå). I denne analysen får vi også fram hva som kan sies å være et normert, 
«riktig» nivå på budsjettrammene for de samme tjenesteområdene. Derfor får vi her 
også utledet det vi kan kalle et veiledende nivå på nettorammene for aktuelle 
tjenesteområder for kommunen i 2020. 

 Demografianalyse som illustrerer hvordan forventet utvikling i kommunens 
innbyggertall påvirker utgiftsbehovet på ulike tjenesteområder. Vi vil beregne 
demografikostnadene for hvert av årene i økonomiplanperioden 2020-2023.  

 
Analysene er vedlagt saken. 
 
Den vedtatte rammen i gjeldende økonomiplan for 2020 er: 
 
Sektor   Ramme 2020  
Sektor 1 administrasjon   28 579 154 
Sektor 2 oppvekst og kultur 131 866 064 
Sektor 3 helse og omsorg 128 379 226 
Sektor 6 drift og utvikling   40 266 389 
Sum   329 090 833 
 
 
 
Konsekvensjustert budsjett 2020 viser hva det koster å drive Nordreisa kommune på samme nivå 
som i 2019, justert for vedtak gjennom året og sentrale føringer fra blant annet statsbudsjettet. 
Hensikten er å vise det handlingsrommet, eller mangelen på handlingsrom, som kommunestyret har 
neste år og videre framover. 
 
Konsekvensjustert budsjett, sammenlignet med vedtatt ramme gir følgende avvik: 
  
Sektor Ramme 2020  Konsekvensjustert ramme 2020 Avvik 
Sektor 1 administrasjon 28 579 154 31 748 000 -3 168 846  
Sektor 2 oppvekst og kultur 131 866 064 142 910 000 -11 043 936 
Sektor 3 helse og omsorg 128 379 226 155 382 000 -27 002 774 
Sektor 6 drift og utvikling   40 266 389 43 558 000 -3 291 611 
Sum 329 090 833 373 598 000 -44 507 167 

 
 
Avviket reduseres med økte frie inntekter (skatt og rammetilskudd) og reduserte netto utgifter til 
renter, avdrag og avsetninger og gir følgende netto avvik i 2020: 
 
 Konsekvensjustert budsjett 2020 
Sektor 1 administrasjon kr 31 748 000 



Sektor 2 oppvekst og kultur kr 142 910 000 
Sektor 3 Helse og omsorg kr 155 382 000 
Sektor 5 Selvkost kr  311 000 
Sektor 6 Drift og utvikling Kr 43 558 000 
Sektor 7 skatter og rammetilskudd -kr 354 349 000 
Sektor 8 renter, avdrag og avsetninger kr 10 041 000 
Prosjekter kr 330 000 
Differanse merforbruk kr 29 931 000 

 
Det er dette avviket som det må finnes budsjettdekning til i 2020. 
 

Vurdering 
Med bakgrunn i rammene i gjeldende økonomiplan, sammenholdt med konsekvensjustert 
budsjett, fremkommer det behov for en omfattende endring av budsjettrammene for de ulike 
sektorer. 
 
Rapporten fra Telemarksforskning viser at Nordreisa kommune bruker langt mindre til helse og 
omsorg enn det normerte utgiftsbehovet skulle tilsi. Tilsvarende bruker kommunen mer til 
grunnskole enn normert utgiftsbehov (når det er korrigert for feilførte utgifter til 
administrasjon).   Rapporten viser at utgifter til administrasjon er 8,5 mill høyere enn normert 
utgiftsnivå, men det er før det er gjort korrigering for ca 7 mill som var feilført. Etter korrigering 
ligger kommunen ca 1,5 mill høyere på administrasjon enn normert utgiftsnivå skulle tilsi. 
 
Hvis man tar utgangspunkt i normert utgiftsnivå, så bør rammene forskyves mellom sektorene, 
slik at ressurser dreies mot økte behov i helse og omsorg. 
 
I 2020 må det regnes 5/12 virkning på totale reduksjonstiltak, slik at helårsvirkningen ikke 
kommer før i 2021.  Det foreslås derfor at årlig avsetning til disposisjonsfond på 6,3 mill kr 
strykes i 2020, samt at utbytte på 2 mill kr brukes som finansiering i driftsregnskapet. 
Det foreslås også at man kun betaler minsteavdrag på lån i 2020. 
Resterende finansiering foreslås tatt fra disposisjonsfondet. 
 
Driftsvirkning for vedtatte investeringer er hensyntatt i beregningene. 
 
 
 
 
 
 
 


